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  ملخص الدراسة 
  .  في الواقع المعاصر محمد ناصر الدين األلباني وتطبيقاته الشيخالفكر التربوي عند: العنوان
 هذه الدراسة إلى التعريف بالفكر التربوي عند األلباني في منجزه النظري مجسداً في مجاالته المذكورة ممثالً                 وهدفت

استناداً إلى منهاجه القائم    ،  في اإلفادة من مجمل أفكاره التربوية في العديد من المجاالت األسرية واالجتماعية والدينية والتربوية             
  ".التصفية والتربية "على

ومـا  ،   هذه الدراسة أهميتها العلمية من تصديها لجانب لم يدرس في شخصية األلباني وهو فكره التربـوي                واستمدت
فضالً عما ينفتح عليه    ،  العقدية منها والتعبدية واألخالقية واالجتماعية والتعليمية والثقافية      : ينبني عليه من ثراء مجاالته وتنوعها     

  . األسرة والمسجد والمؤسسات التعليمية والتربوية: تتجلى في تطبيقاته في الواقع المعاصر في مجاالتمن آفاق 
يتنـاول  خمسة فـصول،  وتقوم الدراسة على ، وقد استخدم الباحث في دراسة مجمل مسائله المنهج الوصفي التحليلي   

األلباني السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينيـة      خصائص عصر   : اإلطار العام للدراسة، فيما يدرس الفصل الثاني      : أولها
ترجمته وسيرته والعوامل المؤثرة في حياته وأثرها فـي تربيتـه           : والعلمية وتأثيرها في تربيته وفكره، ويدرس الفصل الثالث       

التعبديـة واألخالقيـة    العقدية منهـا و   : للفكر التربوي عند الشيخ األلباني في مختلف مجاالته       : وفكره، ويتطرق الفصل الرابع   
فيبحث في تطبيقات الفكر التربوي عند األلباني في الواقع المعاصر فـي            : واالجتماعية والتعليمية والثقافية، أما الفصل الخامس     

  . األسرة، والمسجد، والمؤسسات العلمية والتعليمية والتربوية: مجاالت
  : هامن، وتوصل الباحث في خاتمة الدراسة إلى جملة من النتائج

  . في تشكيل السمات المفيدة لشخصيته إنساناً وعالماً ومربياًاأللبانيإسهام اضطراب واقع عصر  -١
اسـتناداً إلـى منهجـه      ،   شريفة وذباً عنه شريعة ودياراً وأمة      وسنّةكتاباً كريماً   : تفرغ األلباني للبحث خدمة لإلسالم     -٢

 ". التصفية والتربية"
وهمـا  ،  ه من األصلين األساسيين للشريعة اإلسـالمية      مقوماتني في شتى مجاالته و    استمداد الفكر التربوي عند األلبا     -٣

 .  اهللا تعالىمهمومنهج السلف الصالح رح، الشريفة السنّةوالكتاب الكريم 
إذ من مبادئ العقيدة وأصولها ، يقوم الفكر التربوي العقدي عند األلباني على مبدأ عضوية العالقة بين العقيدة والتربية             -٤

 . ها وأهدافها ومقاصدهامقوماتستمد التربية ت
واتباع  المطهرة النبوية   السنّة األلباني كافة المسلمين إلى العودة إلى كتاب اهللا سبحانه وتعالى وإلى االلتزام التام ب              ادع -٥

 عن المنهج   وتصفية التراث اإلسالمي من جميع الشوائب التي تبتعد به        ،  الرسول صلى اهللا عليه وسلم واالهتداء بهديه      
  .– اهللا تعالى مهم رح– نبيه صلى اهللا عليه وسلم ومنهج السلف الصالح وسنّةالقويم كتاب اهللا الكريم 

يتجلّى الفكر التربوي التعبدي عند األلباني في حثه النشء المسلم على تأديته لفرائض العبادة على الوجـه الـصحيح                    -٦
 . عو إلى تجنّبها ويحذّر منهاالتي كان دوماً يد، بعيداً عن الشبهات والبدع

المتمثلة في بنـاء العالقـات      ،  يحقق أهداف فكره التربوي االجتماعي     مما،  علم التربية علماً اجتماعياً    إدراك األلباني  -٧
 السنّةووالحث على إحياء العمل باآلداب اإلسالمية التي تضمنها الكتاب الكريم           ،  االجتماعية الحميدة بين أفراد األسرة    

رةالمطه.  
قيام الفكر التربوي التعليمي عند األلباني على التأكيد على الصفات الحميدة لكل من العالم والمتعلم وعلـى العالقـة                    -٨

 . يسهم في إنجاح العملية التربوية مما، الحسنة بينهما
المطبوعة منهـا   ،  النادرةحيث أفاد كثيراً من الكنوز العلمية       ،  سعة ثقافة األلباني وثراء روافده وتنّوع مناهله المعرفية        -٩

ديثية منها إلى االنفتاح على     ز االختصاص بالعلوم الشرعية والح    وتجاو،  وسم معرفته بالثراء والعمق    مما،  والمخطوط
واإلفادة منها في منجزه الشرعي كما في فقه الواقع وفتاواه في إشكاليات العصر             ،  العلوم الحديثة في الواقع المعاصر    

 . المستجدة
  : منها،  جملة من التوصياتلباحث اواقترح

 رحمـه اهللا    –إنشاء مركز أبحاث تتبناه إحدى الجامعات وإحدى المؤسسات العلمية يتولى نشر تراث الشيخ األلباني                -١
  . -تعالى

 فـي  – رحمه اهللا تعـالى    –تخصيص برامج وحلقات متسلسلة تعرض في وسائل اإلعالم وتنشر فكر الشيخ األلباني              -٢
 تهدف إلى إفـادة المـشاهدين مـن         ؛وحتى ما اتصل منها بفقه الواقع     ،  لشرعية والحديثية والفقهية  مختلف المجاالت ا  

 في الكثير من مجاالت العمل والحيـاة فـي          – رحمه اهللا تعالى     – همن غزير علوم  ،  الناشئة المسلمة وكافة المسلمين   
 .الحاضر والمستقبل

 والتي لم تدرس بعد     – رحمه اهللا تعالى     –الشيخ األلباني   ضرورة تصدي الباحثين لدراسة الكثير من جوانب شخصية          -٣
ة تتمثل باإلشكاليات والنـوازل     مهم وما يتضمنه من فتاوى      – رحمه اهللا تعالى     – فقه الواقع عند الشيخ األلباني       :مثل

  . العصرية والتربوية في واقع المسلمين
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 Abstract   
Title: Educational Thought of Sheikh Al-Albany and Its Applications in Contemporary Status.  
This study derives its scientific significance from addressing an aspect in Sheikh Al-Albany that was not 

shudied before: this educational thought and the resultant richness of his fields and diversity: creedal, ethical, 
educational and cultural; and what could open up of horizons manifested in its applications in current time in the 
fields of family, mosque, educational and instructional institutions. 

The study aimed to define education thought at Sheikh Al-Albany in this theoretical achievements enaboolied in 
this intentioned fields and the procedural all executed at one time, represented in availing of the sum of his 
educational thoughts in many of the family, social religions and educational fields, based his standing method of 
"purification and education". 

The research in studying this problems (subjects) followed the descriptive analytic method; the study is based 
upon three chapters, the first addreses characteristics of Sheikh Al-Albany - May Allah have mercy an him- and its 
influence in his upbringing, and translation of his life as well as the influential factors in his educational thoughts; the 
second chapter discusses educational thought of Sheikh Al-Albany in its different fields; the creedal, worship, moral, 
social, educational and cultural, the third chapter inquires into applications of educational thought at Al-Sheikh Al-
Albany- may Allah have mercy on him- in contemporary time in the fields of family scientific and educational 
insitutions, and mosque.    

At the conclusion of this study, the researcher arrived at a number of conewsions of which:  
١- Status of Al-Sheikh Al-Albany's troubled time - May Allah have mercy an him- contributed in molding the 

useful traits of his personality as a human, scholar, and educator.  
٢- Sheikh Al-Albany - May Allah have mercy an him- dedicated his life for research in service of Islam: a Noble 

book, and bearable sunnah defending in as a code of belief a country and a nation, based upon this method 
"Purification and Education".   

٣- Sheikh Al-Albany's education thought in its fields and structures (bases) had been derived from the two 
fundamental sources of Islamic Shariah: they are the Noble Book and the purified Sunnah, and the ways 
(methods) of the rigatonis sullaf (previous generations, scholars) – many Allah have mercy upon them all.  

٤-  Credo (belief) education thought at Sheikh Al-Albany is based upon the organic relationship between creed and 
education since from the principles of creed and its foundations education derives its substance, goals and 
intentions.  

٥- Sheikh Al-Albany - May Allah have mercy an him- called on all Muslims to return to the Book of Allah, the 
Almighty the Glorified, and to the complete adherence to the purified prophetic Sunnah; following and be guided 
by the prophet – may Allah's prayers be on him – purifying the Islamic heritage from all impurities that causes 
deviation from the straight and right way of the Book of Allah and the prophet's Sunnah, and the way of the 
righteous Sullaf, mercy Allah have mercy on them.  

٦- Warship education thought at Sheikh Al-Albany is manifested in this inducement of the Muslim youth to 
perform worship obligations correctly and amecy from innovations and deviations, which he had been always 
keen to call to avert and ….. from.  

٧- Sheikh Al-Albany perceived education science (knowledge) as a social science, that could realize his educational 
social thought represented in building seurd social relationship amony family members, and the inducement to 
work by abiding by Islamic manners contained in the Noble Book and purified Sunnah.  

٨- Educational instruction thought at Sheikh Al-Albany is based upon emphasizing sound commendable attributes 
for both teacher and learner and on good relationship between them, which contributes to the success of the 
educational process.  

٩- The amplitude of Sheikh Al-Albany's knowledge, the richness of its tributaries, and diversified knowledge 
forces, benefiting nare scientific treasures printed and hand-mrithen – which characterizes his knowledge with 
richness one depth; he went beyond religious sciences to openness to modern sciences in contemporary reality 
and arailing of this in this religious accomplishment as in jurisprudence of reality and this edicts concerning new 
cotemporary problems.   
The researcher made a number of recommendations;  

١- Eatablishing research centers by one of the universities and a scientific institution to assue the task of 
dissemination the heritage of Sheikh Al-Albany – may Allah have mercy on him -.  

٢- Allocating programs and serial episodes shown an mass media and spreading the thought of Al-Albany in 
different religions fielas as well as the aladeeth and the jurisprudential; and even to what is related to the 
jurisprudence of the reality aimed at benefiting Muslim youth and all Muslims from the abundant knowledge, of 
Sheikh Al-Albany in the many fields of work and life at present and in the future.  

٣- The need on the part of researcher to investigate many aspects in Sheikh Al-Albany's personality, which have not 
yet been studied, such as the jurisprudence of reality by Sheikh Al-Albany- may Allah bless his ….- and what it 
contained of important Fatawa (religious edicts) represented in contemporary educational problems and 
predicaments marring the Muslims' conditions.  
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  حمتويات الدراسة
 الصفحة                       املوضـــــوع

 ج--------------------------------ية ملخص الدراسة باللغة العرب §
 د--------------------------------ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية §
 هـ-------------------------------------------اإلهداء  §
 و-----------------------------------------الشكر والتقدير  §
 ح---------------------------------------ةحمتويات الدراس §

  الفصل األول
  اإلطـــار العام للدراسة 

 ٢-------------------------------------------- املقدمة   
 ٥---------------------------------------موضوع الدراسة  )١(
 ٨---------------------------------------- الدراسة أسئلة )٢(
 ٩---------------------------------------أهداف الدراسة  )٣(
 ٩-----------------------------------------أمهية الدراسة  )٤(
 ١٢---------------------------------------منهج الدراسة  )٥(
 ١٢-------------------------------------الدراسات السابقة  )٦(

  الفصل الثاين 
  وأثرها يف تربيته وفكره - رمحه اهللا تعاىل -خصائص عصر الشيخ حممد ناصر الدين األلباين 

  ٢٣----------- ألبانيا الوطن األصل للشيخ حممد ناصر الدين األلباين: املبحث األول
  ٢٣----------------------------------------------- املوقع -أ

  ٢٤-------------------------------------------- االقتصاد -ب
  ٢٤--------------------------------------------- السكان -ج
  ٢٤---------------------------------------------- الديانة -د

  ٢٥----------------------------------------دخول اإلسالم أللبانيا 
 ٢٥-------------------------------------بني العامليتني ألبانيا إبان احلر
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  ٢٧-----------  األلباين  ناصر الدينسوريا الوطن الثاين للشيخ حممد: املبحث الثاين
  ٣٤---------------------العوامل االجتماعية واالقتصادية : املبحث الثالث
  ٣٦-------------------------العوامل الدينية والعلمية : املبحث الرابع

  الفصل الثالث 
لعوامل املؤثرة يف حياته وأثرها يف  وا-  رمحه اهللا تعاىل - ترمجة الشيخ حممد ناصر الدين األلباين

  تربيته وفكره 
  ٤٠-------------------------------سريته وحياته : املبحث األول

  ٤١-------------------------------------- امسه ونسبه وأسرته – ١
  ٤٢------------------------------------ نشأته وحتصيله العلمي  -٢
  ٤٦-------------------------------------التكوين الفكري بداية – ٣
  ٤٨----------------------ومنهج السلف السنةو بدايات الدعوة إىل احلديث – ٤
  ٤٩----------------------------- حلقات الدرس وبديات نشر الدعوة – ٥
   وحمنته يف سبيل ،مع خمالفيه  األلباين حممد ناصر الدينتعامل الشيخ: الثاينحث املب

  ٥١--------------------------------دمة السنة النبويةخ
  ٥١---------------------- تعامل الشيخ حممد ناصر الدين األلباين مع خمالفيه -١

  ٥١-------------------------------------- خمالفة الوالد–أ 
  ٥٢------------------------------- خمالفة املشايخ والعلماء–ب 

  ٥٢--------------------الصالة يف املسجد الذي فيه قرب  مسألة – ١
  ٥٣-----------------------لة اجلماعة الثانية يف املسجد أ مس– ٢

  ٥٤-------------  النبويةالسنةيف سبيل خدمة حممد ناصر الدين األلباين يخ حمنة الش -٢
  ٥٧-------------------------------------- تالميذه : الثالثاملبحث 
  ٦٣--------------------األلباين حممد ناصر الدين رحالت الشيخ: الرابعاملبحث 

  ٦٣------------------------------- رحالت الشيخ العلمية وأسفاره – ١
  ٦٣---------------------------------------- اهلجرة من الشام– ٢

  ٦٦----------  ودفاع علماء السنة عنهعقيدته الدينية ومذهبه الفقهي: امساخلاملبحث 
  ٦٦--------------------------- ودفاع علماء السنة عنه ته الدينية  عقيد– ١
  ٧٠-----------------------التحول من احلنفية إىل السلفية  مذهبه الفقهي و– ٢
  ٧٢------مراجعها وقواعدها ومقاصدها عند الشيخ األلباين ،  الدعوة إىل املذهب السلفي– ٣
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  ٧٢------------------------------------مراجع الدعوة  – ١
  ٧٤------------------------------------عد الدعوة قوا – ٢
  ٧٥------------------------------------مقاصد الدعوة  – ٣

  ٧٩--------------------------------  أخالقه ومشائله: السادساملبحث 
  ٧٩--------------------------------- العطاء والبذل واإلحسان- ١
  ٨٠-------------------------------------- الزهد والتعفّف- ٢
  ٨٠------------------------------------------ التواضع– ٣
  ٨١------------------------------- رقة القلب وفرط احلساسية- ٤
  ٨٢------------------------------------------- القناعة– ٥
  ٨٢--------------------------------- الورع والتقوى والعبادة- ٦
  ٨٦------------------------------- الصفح وعدم االنتقام للنفس- ٧
  ٨٥------------------------------------- االعتراف بالفضل- ٨
  ٨٥--------------------------- الرجوع إىل احلق وإنصافه اآلخرين- ٩
  ٨٨----------------------------------- احلرص على الوقت- ١٠
  ٩٠------------------------------------- الصرب والتجلد- ١١
  ٩٠------------------------------------- الدعابة واملزاح- ١٢
  ٩١----------------------------------- إنزال الناس منازهلم- ١٣
  ٩٢------------------------------------ الزهد يف الشهرة- ١٤

  ٩٤---------------------------------- مؤلفاته العلمية: السابعاملبحث 
  ١٠٢---------------------------------مسات كتبه من صفات شخصيته 

  ١١٤-----------------------ثناء العلماء عليهمكانته العلمية و: لثامنااملبحث 
  ١١٤----------------------------------------  مكانته العلمية– ١
  ١١٥--------------------------------------- ثناء العلماء عليه -٢
  ١١٩--------------------------------------------- ذريته -٢
  ١٢٠----------------------------------------- مرضه ووفاته  -٣
  ١٢٠--------------------------------------------- وصيته -٤
  ١٢١-------------------------------------- أصداء وفاته ورثائه -٦



 

 - ح  -

  الرابعالفصل 
  – رمحه اهللا تعاىل –الفكر التربوي عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين 

  ١٢٥-----------أسس الفكر التربوي عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين: بحث األولامل
  ١٢٥------------------------مفهوم التربية اإلسالمية عند الشيخ األلباين : أوالً
  ١٢٧-------------------------أصول الفكر التربوي عند الشيخ األلباين  : ثانياً
  ١٣٢--------------- التصفية والتربية عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين  منهج: ثالثاً
  ١٣٥--------------داف الفكر التربوي عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين أه: رابعاً

  ١٤٠----------الفكر التربوي العقدي عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين : املبحث الثاين
  ١٤٠------------------------- الفكر التربوي العقدي عند الشيخ األلباين -١
  ١٤١------------- أمهية العقيدة اإلسالمية وضرورة الدعوة إليها عند الشيخ األلباين-٢
  ١٤٣---------------------------  يف فكر الشيخ األلباين فهوم اإلسالم م-٣

 ١٤٣--------------------------------------------لغة   - أ
 ١٤٣----------------------------------------اصطالحاً   - ب

  ١٤٣----------------------------يف فكر الشيخ األلباين  مفهوم اإلميان -٤
  ١٤٧------------------------------- أصوهلا ومبادئها : التربية اإلميانية-٥
  ١٥٠-----------------------وأمهيته يف فكر الشيخ األلباين  مفهوم التوحيد -٦
  ١٥٢---------------------------- يف فكر الشيخ األلباين   مفهوم الشرك-٧
  ١٥٣-----------------------------------------لربوبية  توحيد ا-أ

  ١٥٣--------------------------------------- توحيد األلوهية -ب
  ١٥٣----------------------------------- توحيد األمساء والصفات -ج
  ١٥٧------------------------------والتحذير من البدع  الشيخ األلباين -٨

  ١٦٦----------------------- بركة أمواا اختاذ القبور مساجد اعتقاداً يف -أ
  ١٦٦--------------------------------- التوسل لغري اهللا شرك -ب
  ١٧٣--------------------------------- أحكام اإلميان والنذور -ج
  ١٧٨---------ند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين الفكر التربوي التعبدي ع:  الثالثاملبحث

  ١٧٨-------------------------------------مفهوم العبادة يف اإلسالم 
  ١٨٣-----------------حممد ناصر الدين األلباين   الفكر التربوي التعبدي عند الشيخ
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 ١٨٤------------------------------------------ طهارة املسلم -أ
  ١٨٧------------------------------- صالة املسلم يف الفكر التعبدي -ب

  ١٨٨-------------------------------صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ١٨٩-----------------------------------------صفة صالة املسلم 

  ١٨٩------------ التربوي التعبدي الة يف فكر الشيخ حممد ناصر الدين األلباينبدع الص
  ١٩٠--------------فوائد الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فكر الشيخ األلباين  

  ١٩٢-------------------- زكاة املسلم يف فكر الشيخ األلباين التربوي التعبدي -ج
  ١٩٦--------------------. التربوي التعبدي صوم املسلم يف فكر الشيخ األلباين-د

  ٢٠١--------------------ملسلم يف فكر الشيخ األلباين التربوي التعبدي حج ا-هـ
   ٢١٣---------الفكر التربوي األخالقي عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين:  الرابعاملبحث
 ٢١٣-------------------------------------مفهوم األخالق  -١
 ٢١٣---------------------------------------األخالق لغة   - أ

 ٢١٤-----------------------------------األخالق اصطالحاً   - ب
 ٢١٥-------------------------------التربية األخالقية يف اإلسالم  -٢
 ٢١٧---------------------------خلق الرسول صلى اهللا عليه وسلم  -٣
 ٢١٩------------------اف الفكر التربوي األخالقي عند الشيخ األلباين أهد -٤
 ٢٢٠-----------------------عناصر التربية األخالقية عند الشيخ األلباين -٥
 ٢٢٠-------------------------------مسؤولية اإلنسان األخالقية   - أ

 ٢٢٢------------------------------الصفات األخالقية احملمودة   - ب
 ٢٢٢------------------------------تقوى اهللا تعاىل واإلخالص له  -١
 ٢٢٦-------------------------------------------العفة  -٢
 ٢٢٦------------------------------------------الصدق  -٣
 ٢٢٨-------------------------------------------احللم  -٤
 ٢٢٩--------------------------------------------الصرب -٥
 ٢٣٣-------------------------------------------الكرم  -٦
 ٢٣٥------------------------------------------التعاون  -٧
 ٢٣٦------------------------------------------التواضع  -٨
 ٢٤١-------------------------------------------األمانة  -٩



 

 - ي  -

 ٢٤٣----------------------------------------النصيحة  - ١٠
 ٢٤٤------------------------ لطالب العلمنصائح الشيخ األلباين -أ

 ٢٤٩---------------------- اإلسالميةوصية الشيخ األلباين لألمة  -ب
 ٢٥٠--------- الرشيدة لبناء الكيان اإلسالمي بالطرقتوعية الشباب املسلم  -ج
  ٢٥٨------------------------------بعض األخالق الذميمة  -د

   ٢٦١-------ي عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين الفكر التربوي االجتماع:  اخلامساملبحث
  ٢٦٢------------------------أهداف التربية االجتماعية عند الشيخ األلباين  -١
 ٢٦٣---------------------- العالقات االجتماعية عند الشيخ األلباين تجماال -٢

 ٢٦٣----------------------------------آداب اللباس اإلسالمي -أ
 ٢٧٣--------------------------------آداب الزينة يف اإلسالم  -ب
 ٢٧٧-----------------------آداب الزفاف وقيمته التربوية يف اإلسالم  -ج
 ٢٧٨---------------------------------------آداب اخلطبة  -١
 ٢٧٩---------------------------------------آداب الزواج  -٢
 ٢٨٨--------------------------------------مقاصد النكاح  -٣
 ٢٨٨----------------------------------آداب العشرة الزوجية  -٤

  ٢٩٠---------------------------------- آداب تربية املرأة وتعليمها -د
  ٢٩٠---------------------------------- آداب الطالق وأحكامه -هـ
  ٢٩١------------------------------------ آداب الطعام والشراب -و
  ٢٩٥--------------واحلكمة من ذلك ، الطرب والغناء:  الدعوة إىل حترمي املوسيقى-ز
  ٢٩٩----------------------------------------- حترمي الصور -ح
  ٣٠٢ -------الفكر التربوي التعليمي عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين: السادسبحث امل

 ٣٠٢---------------------------------------مفهوم العلم  -١
 ٣٠٢----------------------------------------العلم لغة   -أ 
 ٣٠٣-------------------------------------العلم اصطالحاً  -ب 
 ٣٠٣---------------------------------------م شرعاً لالع  -ج 
 ٣٠٤-----------------------------مفهوم العلم عند الشيخ األلباين -٢
 ٣٠٧------------------------دعوة الشيخ األلباين إىل معرفة فقه الواقع  -٣
 ٣٠٧---------------------خصص يف العلمالشيخ األلباين والدعوة إىل الت -٤
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 ٣٠٨----------------------------تعليم املرأة يف فكر الشيخ األلباين -٥
 ٣٠٩-------------صفات العامل وآدابه يف فكر الشيخ األلباين التربوي التعليمي  -٦
 ٣١٠------------------------------------نصح العامل لطالبه   -أ 
 ٣١٤---------------------------------ثقة العامل بنفسه وعلمه   -ب 
 ٣١٤--------------------------------كرامة العلم وعدم ابتذاله   -ج 
 ٣١٥-------------------------------------الرجوع إىل احلق   -د 
 ٣١٦---------------------------------------سعة االطالع   -ه 
 ٣١٧---------------------------------------تورع العلماء   -و 
 ٣١٨-----------------------------------الدقة واألمانة العلمية   -ز 
 ٣٢٠----------------------------اإلقرار بالقصور اإلنساين يف العلم   -ح 
 ٣٢٠--------------------------اجللد والصرب يف طلب العلم والبحث   -ط 
 ٣٢١-----------------------------------الصدق واملوضوعية   - ي 
 ٣٢٢------------------------------------------التواضع   -ك 
 ٣٢٤-----------------------------النأي بنفسه وعلمه عن التقليد   -ل 
 ٣٢٧-------------------------------------------احللم   -م 
 ٣٢٨--------------------------------واجب الثناء على العلماء   -ن 
  ٣٢٩----------------------------------آداب العامل مع طلبته  -٧

 ٣٢٩------------------------- خالق احلسنة مع طالبهحتلي العامل باأل -١
 ٣٣١--------------------------------------الرفق باملتعلمني  -٢
 ٣٣١---------------------------------------صفات املعلم  -٨
 ٣٣٣--------------------------------------صفات املتعلم  -٩
 ٣٣٣----------------------------------------تقوى اهللا   -أ 
 ٣٣٣-------------------------------------الدعوة إىل اهللا   -ب 
 ٣٣٤--------------------------------------- بالعلم لالعم -ج 
 ٣٣٤------------------------------خدمة الشريعة والدفاع عنها  -د 
 ٣٣٦-----------------------------رفع اجلهل عن نفسه وعن غريه   -ه 
 ٣٣٦------------------------------------------احلكمة  -و 
 ٣٣٧----------------------الدعوة إىل جتنب العنف يف معارضة احلكام  -ز 
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 ٣٣٩----------------------------رحابة الصدر يف مسائل اخلالف  -ح 
 ٣٣٩------------------------------------------التواضع  -ط 
 ٣٣٩-------------------------------------الزهد والتقشف  - ي 
 ٣٣٩--------------------------االجتهاد يف طلب العلم والصرب عليه  -ك 
 ٣٣٩-------------------------------- السنةوالتمسك بالكتاب  -ل 
 ٣٤٠-------------------------------توقري العلماء وإجالل العلم   -م 
 ٣٤١-----------------------------------منهاج املعلم واملتعلم  - ١٠
  ٣٤٢--------------------------------العالقة بني املعلم واملتعلم  - ١١
  ٣٤٥ ---------ثقايف عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباينالفكر التربوي ال:  السابعاملبحث
 ٣٤٦-------------------جماالت الفكر التربوي الثقايف عند الشيخ األلباين  -١
 ٣٤٨-----------------------------الثقافة العلمية وفتاواها الشرعية   -أ 
 ٣٤٨---------------------------------------العلوم الطبية  -١
 ٣٥١---------------------------------------العلوم الفلكية  -٢
 ٣٥٢----------------------الرفق باحليوان منوذجاً : الثقافة السلوكية  -ب 
 ٣٥٦--------------------------------------الثقافة النفسية  -ج 
  ٣٥٨---------------------------------------ية الثقافة األدب -د 

  اخلامسالفصل 
   يف الواقع املعاصر- رمحه اهللا تعاىل –تطبيقات الفكر التربوي عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين 

  ٣٦٤----- التربية اإلسالمية عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين أساليب:  األولاملبحث
 ٣٦٤-----------------------أساليب التربية ووسائلها عند الشيخ األلباين - أ
 ٣٦٤------------------------------------ة التربية بالقدو -١
 ٣٦٨-----------------------------------التربية بالنصيحة  -٢
 ٣٦٩------------------------------------التربية باملوعظة  -٣
 ٣٦٩-------------------------------------التربية بالعادة  -٤
 ٣٧١--------------------------------التربية باخلربة املباشرة  -٥
 ٣٧١-------------------------------الوصية وأثرها يف التربية  -٦
 ٣٧١------------------------------------التربية بالكتاب  -٧
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 ٣٧٢------------------------------------التربية بالسؤال  -٨
 ٣٧٢-------------------------------التربية بالقراءة والعرض  -٩
 ٣٧٢------------------------------------التربية باملناظرة  - ١٠
 ٣٧٣------------------------------------التربية بالسماع  - ١١
 ٣٧٣------------------------------------لتربوية األهداف ا - ب
    ٣٧٥ يف األسرة  الشيخ حممد ناصر الدين األلباينتطبيقات الفكر التربوي عند:  الثايناملبحث

 ٣٧٥----------------------تطبيقات الفكر التربوي العقدي يف األسرة   -أ 
 ٣٧٧----------------------تطبيقات الفكر التربوي التعبدي يف األسرة  -ب 
 ٣٧٩----------------------تطبيقات الفكر التربوي األخالقي يف األسرة  -ج 
  ٣٨٠--------------------- االجتماعي يف األسرة تطبيقات الفكر التربوي -د 

  ٣٨٤تطبيقات الفكر التربوي عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين يف املسجد:  الثالثاملبحث
 ٣٨٦---------------------تطبيقات الفكر التربوي للشيخ األلباين يف املسجد 

تطبيقات الفكر التربوي عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين يف املؤسسات :  الرابعاملبحث
  ٣٩٠------------------------------------ة والتربوية التعليمي
  ٣٩١------------------------------------------ املدرسة أوالً
 ٣٩٣-----------------------------------------اجلامعة : ثانياً

 ٣٩٣-----------------------------------------املعلم   -أ 
 ٣٩٤-----------------------------------------املتعلم   -ب 
 ٣٩٦---------------------------------املنهاج التربوي التعليمي  -ج 

  ٣٩٩-------------------------------------------خامتة الدراسة 
  ٤٠٥------------------------------------------املصادر واملراجع 
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 الفصــل األول
ار العام للدراسةـــاإلط  

 

من ،  ومن سيئات أعمالنا  ،  نعوذ باهللا من شرور أنفسنا    و،  حنمده ونستعينه ونستغفره  ،  إنَّ احلمد هللا  
 وأشـهد ،  اهللا وحده ال شريك له     إالّ ال إله  أن وأشهد،  ومن يضلل فال هادي له    ،  يهده اهللا فال مضل له    

   .حممد عبده ورسولهأن 
ــران[ 4  5  6  7  8  9  :  ;  >  =  <   ? ] ١٠٢: آل عمـ
¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  §  ¦  ¥¤    £  ¢  

®  ¬   «  ª   ©  ¨ ]٧١-٧٠ :باألحزا[  
 فحثّ املسلمني علـى     ،حيث جمد العلم  ،  فقد بوأ اإلسالم العلم والعلماء منـزلة رفيعة      ،  أما بعد 

 واإلفادة منهم يف إصالح أحوال املسلمني وـذيب         وأشاد بالعلمـاء فدعا إىل اتباعهم كقدوةٍ     ،  طلبه
ورثـوا العلـم كمـا ورد يف        ،  ورثة األنبياء "فجعلهم  ،  تهم األخالقية والسلوكية  نفوسهم وترشيد تربي  

:  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        : قال -رضي اهللا عنه  - احلديث الشريف عن أيب الدرداء    
"    املالئكة لتضع أجنحتها رضاً    وإنّ،  ل اهللا تبارك وتعاىل له طريقاً من طرق اجلنة        من سلك طريق علم سه  

 فضل العامل على العابد كفـضل       وإنّ؛  لطالب العلم وأن السموات واألرض واحلوت يف املاء لتدعو له         
 وأن األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً        ؛والعلماء هم ورثة األنبياء   ،  القمر على سائر الكواكب ليلة البدر     

  .)١( "ا العلم فمن أخذ به أخذ حبظ وافروإمنا ورثو
قون فيها عن غريهم من الناس         أنب ائر اخللق زهم عن س  فميهم مبرتبة رفيعة يتفووذلـك يف   ،  خص

å  ä  ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú     : وله عـز وجـل    كق،  كثري من آياتـه  
  ç  æ ]ادلةوقوله تعـاىل ، ]١١: ا:   z  y  x  wv  u  t   s

 È  Ç  ÆÌ   Ë   Ê  É   :وقولـه عـز وجـلّ   ، ]٤٣: العنكبـوت [ }   
تقوم "العقيدة يف اإلسالم  أن باعتبار، وغـريها من اآليات اليت تدعو إىل العلم بأوسع معانيه  ،  ]٩:الزمر[

العلم املادي مطلوب طلب الوسائل ال       أن إالّ،  على العلم ال على التسليم األعمى وهو هنا العلم الديين         

                                           
: ، الريـاض  دار السالم للنـشر والتوزيـع     ،  م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠ – ١طجامع الترمذي،   : ذي، حممد بن عيسى   الترم)   ١(

 .٦٠١ص، ٢٦٤٦رقم حديث 
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  .)١("طلب الغايات
وأحسنهم فهماً لتعاليم كتــابه الكـرمي وإدراكـاً         ،   هللا تعاىل  فكان العلماء أكثر اخللق خشية    

وأبلغهم حكمة يف إدراك مقاصد الشريعة اإلسالمية الـسمحاء وسـنتها           ،  وأحصفهم عقالً ،  ألحكامه
ملا يقومون به من    ،   على طلب العلم وتـوقري العلماء     - هي األخرى  - اليت حتثّ ،  اءالغر املطهرةالشريفة  

ملا فيه خري البالد اإلسالمية وشـعوا       ،  شر مبادئ الشريعة والعمل على حتقيق مقاصدها      أدوار فعالة يف ن   
 -بـإذن اهللا تعـاىل    -كفيالً  ،   منهج التربية اإلسالمية الصحيحة    تبينمن خالل   ،  عامة واإلنسانية   خاصة

  .واحلضارة ىالرقبصالح األمة اإلسالمية وتقدمها يف خمتلف جماالت العمل واحلياة و
 كان الفكر التربوي اإلسالمي يعتمد على القرآن الكرمي مصدراً أساسـياً للتربيـة اإلسـالمية      اّومل

مفسرة ملا جـاء يف الكتاب الكرمي من تعـاليم وأحكـام            املطهرة النبوية   السنةوكانت  ،  ومنهجها القومي 
،  بن أيب األرقم يف مكـة كانت أول مؤسسة تربوية شهدها اإلسالم هي دار األرقم" فقد   .إميانية وسلوكية 

هو املؤسسة التربوية الثانية    ،   كان مسجده صلى اهللا عليه وسلم الذي أقامه يف املديـنة بعد اهلجرة إليها             مثّ
 تواتر ظهور العلماء من حمدثني وفقهاء وفالسـفة  – الحقاً  –يشهد اتمع اإلسالمي     أن وذلك قبل ،  )٢("

 من  مهمجتلّى يف كم    ،  الشريفة السنةوإسالمياً أساسه القرآن الكرمي     أفرزت جهودهم فكراً تربوياً     ،  وأدباء
واليت أسهمت بأدوار فاعلة يف توعية املسـلمني بتعـاليم         ،  املصنفات ذات القيمة التربوية اإلسالمية املفيدة     

ـ   رسوهلم حممد صلى اهللا عليه وسلم وما تقوم عليه من مبادئ تربوية مفيدة لصال              وسنةدينهم   سلم يف  ح امل
ـ       .دينه ودنياه وآخرته   ليوسف بن عبد   " جامع بيان العلم وفضله   : " وهي املصنفات اليت ميثّل الباحث هلا ب

إعـالم  "و،  "زاد املعـاد  "و،  البن تيمية " كتاب اإلميان   "و" الفتاوى"و" اقتضاء الصراط املستقيم    "الرب ؛ و  
، لعبد الرمحن بن اجلـوزي    " الكبد يف نصيحة الولد   لفتة  "و،  البن قيم اجلوزية  " الداء والدواء   "و،  "املوقعني

" تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم        "و،  لربهان الدين الزرنوجي  " تعليم املتعلم طريقة التعلم     "و
، أيها الولـد  "و،  "األدب يف الدين  "وللخطيب البغدادي ؛    ،  "ه  الفقيه واملتفقّ "مجاعة؛ و إبراهيم بن   حملمد بن   

اليت تبلورت من خالهلـا معـامل الفكـر          ؤلّفاتملأليب حامد الغزايل؛ وغريها من ا     ،  "ذ من الضالل  املنق"و
فتـصدوا السـتقراء    ،  يف اال التربوي  ،  التربوي اإلسالمي ولفت إليه أنظار الباحثني يف العصر احلديث        

، دد من هـؤالء األعـالم     اليت تتناول الفكر التربوي لع     ؤلّفاتمل تواتر ظهور ا   مثّومن  ،  ه وخصائصه مقومات

                                           
، م١٩٨٠سـبتمرب    - هـ١٤٠٠،   القعدة و، ذ )٥٧(العدد  ،  "الدوحة"ة  ، جمل قيمة العلم يف اإلسالم   : يوسف،  رضاويالق)   ١(

 .١٨ص
 . ٢٠صم، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ،دار الفكر العريب، القاهرة، ١ط، دراسة مقارنة لتاريخ التربية: عبود، عبد الغين)   ٢(
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وابـن رجـب    ،  )٤(واخلطيب البغدادي ،  )٣(وتلميذه ابن قيم اجلوزية   ،  )٢(وابن تيمية   ،  )١(ابن خلدون : مثل
 وهـي   .)٨(والشيخ حممد بن عبـد الوهـاب      ،  )٧(والغزايل،  )٦(وأيب احلسن البصري املاوردي   ،  )٥(احلنبلي

ـ       من خالل إبراز  ،  دراسات تأصيلية للفكر التربوي اإلسالمي     سني  جهود عدد من أعالمه البارزين واملؤس
التربية اإلسالمية األصيلة القائمة وبيـان مقاصـدها         مقوماتالذين تعاضدت جهودهم الفكرية يف بلورة       

 ةودة من تعاليم الكتاب الكرمي      السمحاء املستمرةالنبوية   السنوالسلف الصاحل من الصحابة رضـي      ،  املطه
  . ن سلك سبيلهم إىل يوم الديناهللا عنهم والتابعني هلم وم

وهي حبوث تندرج ضمن التراكم الذي ما فتئ يشهده جمال الدراسات التربوية اإلسالمية منـذ               
تشترك يف مـسعى بلورـا   ، مؤلّفاتمن ،  وإىل حد اليوم– باألساس  –السبعينات من القرن املنقضي     

 الـسنة و الكتاب الكـرمي     : األساسيني لنظرية تربوية إسالمية هلا خصوصيتها اليت تستمدها من أصليها        
حىت يستعيدوا جمد سلفهم    ،  وهلا مقاصدها الرامية إىل إصالح أحوال املسلمني يف الزمن الراهن         ،  املطهرة

بدا واضحاً عجز الفكر العاملي عن تقدمي األمنـوذج الثقـايف             أن بعد"،  وذلك،  )٩(يف خمتلـف ااالت  

                                           
 -هـ  ١٤١١، بريوت، دا رالكتاب العاملي،      ١ط،  ن خلدون وابن األزرق   الفكر التربوي عند اب   : عبد األمري ،  مشس الدين )   ١(

 .م١٩٩١
 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧، القاهرة، دار التراث، ٢الفكر التربوي عند ابن تيمية، ط: الكيالين، ماجد عرسان)   ٢(
 -هــ   ١٤٠٨،  ، جدة، دار حافظ للنـشر والتوزيـع       ١الفكر التربوي عند ابن القيم، ط     : احلجاجي، حسن بن علي   )   ٣(

 .م١٩٨٨
هـ ١٤١٣، املدينة املنورة، مكتبة لينا للنشر والتوزيع،        ٢الفكر التربوي عند اخلطيب البغدادي، ط     : معلوم، سالك أمحد  )   ٤(

 .م١٩٩٣ -
، دار األندلس اخلضراء للنشر والتوزيـع     ، جدة،   ١ط،  الفكر التربوي عند ابن رجب احلنبلي     : حسن بن علي  ،  احلجاجي)   ٥(

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
أدب الـدنيا   "من خـالل كتـاب      قراءة تربوية يف فكر أيب احلسن البصري املاوردي         : علي خليل مصطفى  ،  أبو العينني )   ٦(

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١، املنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ١ط، "والدين
 .م١٩٦٤، ضة مصرمكتبة ، القاهرة، ٢ط، املذهب التربوي عند الغزايل: فتحية حسن، سليمان)   ٧(
الفكر التربوي عند الشيخ حممد بن عبدالوهاب، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، كلية التربية،              : الزهراين، أمحد حسن  )   ٨(

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٠٩قسم التربية اإلسالمية واملقارنة، 
   :إضافة ملا سبق مبا يليمنثل لبعض دراسات الفكر التربوي )   ٩(

منـشأة  ،  اإلسـكندرية ،  ١ط،  يف األصول الفلسفية للتربية اإلسالمية عند مفكري اإلسالم       : أمحدعبد الفتاح   ،  فؤاد -
 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،املعارف

  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، عمان، املسرية للنشر والتوزيع، ١ط، أصول التربية اإلسالمية: سعيد إمساعيل،  علي -
 . م١٩٧٨، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ٧ط، هاالتربية اإلسالمية نظمها وفلسفتها وتارخي: أمحد،  شليب -
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استرياد أنظمـة املناهــج    أن لماء والباحثون يف اال التربوي   حيث أدرك الع  ،  )١("والـتربوي البديل 
م شعوب العـامل العـريب      مل تكن عملية جمدية لتقد    ،  التربوية الغربية وتطبيقها يف البيئة العربية اإلسالمية      

مقت أشكال تبعيتها للمـذاهب الفكريـة والفلـسفية         بل فاقمت من مظاهر استالا وع     ،  واإلسالمي
احلاجة ماسة إىل الرجوع     أن وبذلك شعر علماء األمة ومفكـروها يف اال التربوي       ،  غربيةوالتربوية ال 

فضالً عن  ،  املطهرةالنبوية   السنةوإىل الفكر التربوي اإلسالمي يف أصوله املستمدة من الكتاب الشريف           
وذلك يف ضـوء مـا      ،  تربوينيوفقهاء كانوا أو حمدثني أو رجال فكر وتربية         : إنتاج أعالمه من العلماء   

جيـة وعـدم وضـوح الرؤيـة     يعانيه الفكر التربوي املعاصر من التناقضات الفكرية واألزمـات املنه    
عند اآلخرين سواًء من الشرق أو الغرب إذا         مما وليس هناك مانع أو حجر على االستفادة      ،  )٢(والالهدفية

  . نبوية مشرفةوسنةمل يعارض الشرع املطهر كتاباً كرمياً 
جمال الدراسات التربوية اإلسالمية هو جمال على غاية مـن           أن  يرى الباحث  ، على ما تقدم   وبناًء

،  للباحث حىت يتنـاول إحـدى قـضاياه         حمفزاً وهو ما مثل  ،  األمهية حبكم تراثه وتنوعه وجتدد مباحثه     
  .–  رمحه اهللا تعاىل–ويكتب عن علم من أعالمه املعاصرين وهو الشيخ حممد ناصر الدين األلباين 

– 
الفكر التربوي عند الشيخ األلباين رمحــه اهللا وتطبيقاتـه يف الواقـع             "تندرج هذه الدراسة يف     

الـشيخ   أن باعتبار،  ضمن هذا السياق من الدراسات املتخصصة يف الفكر التربوي اإلسالمي         ،  "املعاصر
حيث اشتهر  ،  اإلسالم احملدثني يف العصر احلديث     يعد واحداً من أبرز علماء       – رمحه اهللا تعاىل     –األلباين  

إىل جانب نضاله يف سبيل تـصفية       ،  ودعوته املسلمني إىل إحياء العمل ا      املطهرةمبناصرته للسنة النبوية    
 ومن تفكري خرايف وصور للشرك يف        ما شاا من مظاهر عقدية باطلة وفاسدةٌ       العقيدة اإلسالمية من كلّ   

 وهو  ".التصفية والتربية "ة القائمة على    همفكر والسلوك يف ضوء نظريته التربوية امل      ويف ال ،  القول والعمل 

                                                                                                                            
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ ،دار املعارف، القاهرة، ٦ط، التربية يف اإلسالم: أمحد فؤاد،  األهواين -
 . م١٩٧٦، دار االعتصام، القاهرة، ١ط، منهج التربية يف اإلسالم: حممد متولّي، شعراويال  -
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ القاهرة، ،١٧منهج التربية اإلسالمية، ط: قطب، حممد -
، دمشق، دار الفكـر،     ٢٢أصول التربية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واتمع، ط        : النحالوي، عبدالرمحن  -

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
 ،١، ط م٢٠٠٠م إىل   ١٩٥٠مـن عـام     ،  حاضرها ومشكالا ومستقبلها  ،  التربية يف البالد العربية   : عبد اهللا ،  عبد الدائم )   ١(

  .٧٤٧، ص١م، ج١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،دار العلم للماليني، بريوت
  ، مكتبــة االجنلــو املــصرية، القــاهرة، ١ط، دراســات يف الفكــر التربــوي املعاصــر: حممــد نبيــل، نوفــل)   ٢(

 .١٨، صم١٩٨٥ 
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ما جلب له تقدير أكرب علماء عصره لعلمه والثناء على جهوده اليت بذهلا على مدى مسرية حياته العلمية                  
 الـسنة ل مبنهج   يف إحياء العم  و،  يف سبيل الدعوة إىل اإلسالم وإحياء العمل بتعاليمه وأحكامه        ،  والعملية

   .جماالت العمل واحلياةخمتلف يف ، الشريفة والسلف الصاحل
مثل ،  فقد نوه به أكرب علماء اإلسالم يف اململكة العربية السعودية كما يف سائر األقطار اإلسالمية              

، ماعة واجل السنةمن أهل    أنه   الشيخ األلباين معروف   "–  رمحه اهللا تعاىل   –قول الشيخ عبد العزيز بن باز       
ة ال أعلم حتت قب   ،  ينوهو من ادد   السنةومن ااهدين يف محاية     ،  السنةومن دعاة   ،  السنةومن أنصار   

وقول الشيخ حممد بـن إبـراهيم آل        ،  )١("علم من الشيخ ناصر يف علم احلديث      الفلك يف هذا العصر أ    
ومـصـادمة ألهـل    ،  ونـصرة للحـق   ،  هو صاحب سنة  ".. ،  ه يف حقّ  – رمحه اهللا تعاىل     –الشيخ  
: بقولـه ،  مبكانة الشـيخ األلباين– رمحه اهللا تعاىل –وأشاد الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  ،  )٢("الباطل

"ةه حريص جداً على العمل ب     إنإ سواء كانت يف العقيـدة أم يف العمل      ،  وحماربة البدعة ،  السنذو علم   هن
ومن حيـث   ،  يما كتبه كثرياً من الناس من حيث العلم        اهللا قد نفع ف    وإنّ،   يف احلديث رواية ودراية    جم

  .)٣("رة كبرية للمسلمني واحلمد هللامثّومن حيث االجتاه يف علم احلديث وهذه ، املنهاج
 – رمحه اهللا تعاىل     – )٤(د املكانة العلمية للشيخ األلباين     تؤكّ –وغريها كثري    -وهي شـهادات   

 نإ إالّ،  )٥(اليت تناولت شخصيته حمـدثاً    ،   تواتر الدراسات  يعلّل مما،   يف علم احلديث   خاصة،  يف عصره 
 السنةو مل تقف عند تصـفية ما شاب تفاسري الكتاب الكرمي           – رمحه اهللا تعاىل     –جهود الشيخ األلباين    

القائمة على تعاليم الكتاب    ،  ـت بالتربية اإلسالمية  ا اهتم وإمنّ،  وما علق ما من شبهات وبدع     ،  املطهرة
رضي اهللا عنـهم والتـابعني هلـم         -النبوية الزكية ومآثر السلف الصاحل من الصحابة         السنةوالشريف  

يف  حيث يرى يف نشر مبادئ التربية اإلسـالمية       ،  - وعلماء اإلسالم من الفقهاء واحملدثني عرب األزمان      
اع قوة تأثريهـا    إىل استرج  السنةو،  هسبيل اإلسالم إىل استعادة عز    ،  العصر احلديث وقرن العلم بالعمل    

إذا أردنا العزة من اهللا تبارك       " – رمحه اهللا تعاىل     –يقول  ،  واملسلمني إىل استعادة جمدهم احلضاري التليد     
                                           

ـ ١٤٢٦،  لـم دار الق ،  دمشق،  ٢طالسنة،  حمدث العصر وناصر    ،  حممد ناصر الدين األلباين   : إبراهيم حممد ،  العلي)   ١(  -هـ
 .٣٣- ٣٢ص، م٢٠٠٥

 .٣٢ص: املرجع السابق)   ٢(
 .٣٣ص: املرجع السابق)   ٣(
حياة األلباين وآثـاره وثنـاء      : حممد بن إبراهيم  ،  الشـيباين: انظر،  التوسع حول مكانة الشيخ األلباين العلمية     من  وملزيد  )   ٤(

 ٧٣م، ص٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ،الوثائقمنشورات مركز املخطوطات والتراث و، الكويت، ٢ط، العلماء عليه
  : بـ،  الدراسات اليت تناولت شخصية الشيخ األلباين حمدثالبعضمنثل )   ٥(

مكتبـة  ، الريـاض،    ١ط،  رواية ودراية ،  جهود الشيخ األلباين يف احلديث    : عبد الرمحن بن حممد بن صاحل     ،  يرالعيز -
 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٥، الرشد
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وينصرنا على العدو فال يكفي لذلك ما أشرنا إليه من وجـوب تـصحيح          ،  ا الذّل وأن يرفع عن  ،  وتعاىل
وإمنـا  ،  وعند أهل الفقه االختـصاصي    ،  ند أهل العلم  ة الشرعية ع  ورفع اآلراء اليت أولت األدلّ    ،  املفاهيم

ألن العلـم وسـيلة     ،  وهو العمل  أال  لتصحيح املفاهيم  - هو بيت القصيد   – جداً   مهمهناك شيء آخر    
هذا العلـم ال     أن كان بدهياً جداً  ،   مل يعمل به   مثّ،  م اإلنسان وكان علمه صافياً مصفّى     فإذا تعلّ . للعمل

يتولوا تربية النشء املـسـلم       أن وجيب على أهل العلم   ،   مع هذا العلم العمل    يقترن أن  من فالبد،  رثمي
ندع الناس على ما توارثوه مـن مفـاهيم           أن فال جيوز ،  السنةوعلى ضوء ما ثبت من الكتاب       ،  اجلديد
، واالجتهاد والرأي ،  وله وجه من النظر   ،  وبعضها خمتلف فيه  ،  بعضها باطل قطعاً باتفاق األئمة     وأخطاء
   . هذا االجتهاد والرأي خمالف للسنةوبعض

البد من تربية الـنشء اجلديـد   ، وإيضاح ما جيب االنطالق والسري فيه، فبعد تصفية هذه األمور 
وبالتايل تقيم لنا دولة ، ر لنا اتمع اإلسالمي الصايفثموهذه التربية هي اليت ست،  على هذا العلم الصحيح   

  .)١(اإلسالم
ق املقصد أو املقاصد منه ما مل       حيقّ أن    ال ميكن  –رمحه اهللا تعاىل     أللباين يف نظر الشيخ ا    –فالعلم  
 أن نهامن كل ما علق ما من بدع ال ميك        املطهرة   السنةوتصفية الكتاب الكرمي     أن كما،  يسند بالعمل 

 تسهم يف تكـوين جمتمـع     ،  حتقق املقصود منها ما مل تسندها تربية إسالمية للنشء اجلديد من املسلمني           
 النبوية الشريفة ومآثر السلف     السنةوعلى منهج   ،  تبىن على تعاليم القرآن الكرمي وأحكامه     ومسلم أصيل   

 . صحابة وتابعني ومن تبعهم بإحسان وسلك مـسلكهم إىل يـوم الـدين             .الصاحل من األمة اإلسالمية   
حيـث  ،  ال التربـوي   احلديثية إسهاماته يف ا    – رمحه اهللا تعاىل     –وينضاف إىل جهود الشيخ األلباين      

فضالً عن الدروس اليت كان يلقيهـا  ، مارس التدريس يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ثالث سنوات      
ـ إضافة إىل غزيـر     ،  دمها يف أكثر من دولة زارها     وحماضراته اليت قّ  ،  ب العلم على طالّ  ، عامـة  همؤلّفات

صفة صالة  "،  "املطهرة السنةآداب الزفاف يف     " :ومنثّل لذلك ببعض كتبه كاآليت    ،  خاصةوالتربوية منها   
وغريها الكثري  " أحكام اجلنائز "و،  "التصفية والتربية "و،  "ليه وسلم من التكبري إىل التسليم     النيب صلى اهللا ع   

   . وأحباثههمؤلّفاتمن 
    ح للباحث موضوع الدراسة الذي يتمثّل يف استقراء خـصائص الفكـر            وبناًء على ما سبق يتض

ه يف خمتلـف    مقومات من خالل استقصاء أصوله وحتليل       – رمحه اهللا تعاىل     –وي عند الشيخ األلباين     الترب
لغاية توضيح أمهيته التربويـة القائمـة   ، جماالته وإبراز مقاصده وأهـدافه وتطبيقاته يف الواقع املعاصـر       

 ومن تبعهم   –هللا عليهم    رضوان ا  – رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته         وسنةعلى الكتاب الكرمي    
                                           

،  للنـشر والتوزيـع  مكتبة املعـارف ، الرياض، ١ط،  وحاجة املسلمني إليهالتصفية والتربيةا: حممد ناصر الدين ،  األلباين)   ١(
 .٣٢ – ٢٩م، ص٢٠٠٨ - هـ١٤٢٨
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جتسد آراءه   مقوماتوما تقوم عليه من     ،  وذلك من خالل الكشف عن جتلياته     ،  بإحسان إىل يوم الدين   
العقدية منها والتعبدية واألخالقية والثقافيـة      : وأفكاره ومواقفه التربوية يف خمتلف جماالت هـذا الفكر       

وجاءت معبرة عن واقع عصره     ،   الكثرية اليت خلّفها   نفاتوذلك من خالل املص   ،  والتعليمية واالجتماعية 
       يات لإلسالم واملسلمني    وما متّيز به من زخم أحداث وعميق حتواسـتدعت الـشيخ    ،  الت وبعض حتد

كمـا وردت  ،  إىل الدعوة إىل وجوب إحياء العمل مببادئ التربية اإلسالمية  – رمحه اهللا تعاىل     –األلباين  
وهو ما جعل التربية اإلســالمية      .  ومآثر سلف صاحل   مطهرة وسنة كرمياً    قرآناً :يف الشريعة اإلسالمية  

 اليت كانت حتذّر دوماً من استرياد الضار مـن        ،  ومن جهوده الدعوية  ،  اً من شواغله الفكرية   مهمشاغالً  
وما تنبين عليه من عناصر هوية      ،  أشكال الفكر التربوي الغريب الدخيل على شخصيتنا العربية اإلسالمية        

تراثهم الثقايف تنعكس على تربيتهم     ؛ ومن أصيل    فلسفة نابعة من واقع حيام    " وذلك حىت تكون  ،  أصيلة
هذه الفلسفة اليت ختلق    واملسلمني  تكون للعرب    أن "وال ميكن   ،  )١("فتخلق تربية عربية أصيلة   ،  ألبنائهم

قائمة علـى   ،  ة عن أيديولوجيتهم  معبر،  إذا كانت مشتقة من ثقافتهم    إالّ  ،   املنشود  املسلم اتمع العريب 
  .)٢(" أساس من تراثهم العريب اإلسالمي 

ن تربيتنا اإلسالمية يف العصر احلديث، قد تبلورت يف فكر بعض علماء املسلمني             ويرى الباحث إ  
  .وأطروحام، كأمثال الشيخ األلباين

حتـرص عليـه    أن من واجبـها  إن بل، غض الطرف عن تراثنا اإلسالمي   ت أن ال ميكنها ف" وعليه
وعليهـا  ،  وتعمل على احملافظة على ما فيه من قيم مادية وروحية صحيحة باقية على الدهر             ،  وتفاخر به 
  .)٣(" وتترك الطاحل ، تعمل النظر يف هذا التراث فتحتفظ بالصاحل منه أن بعد ذلك

– 
   :األسئلة التالية عن هذا الدراسة لإلجابة انطلقت

  الشيخ األلباين ؟ وفكرمل اليت أثرت يف حياةما العوا -١
  ؟ - رمحه اهللا تعاىل –ما أسس الفكر التربوي عند الشيخ األلباين  -٢
٣- رمحه اهللا تعاىل ؟ –جماالت األفكار التربوية عند الشيخ األلباين   ما أهم  
  ؟ - رمحه اهللا تعاىل –فكر الشيخ األلباين لما اخلصائص التربوية  -٤

                                           
 . ٣٣٣ص، م١٩٧٦، دار الفكر العريبالقاهرة، ، ١ط، حنو فلسفة عربية للتربية: د، عبوعبد الغـين)   ١(
 .٣٣٣ص، املرجع السابق)   ٢(
املؤمتر التربوي لتطوير التعليم ما قبل اجلامعي املنعقـد         ،  التربية من أجل التنمية   ،  ربوي جذري حنو إصالح ت  : فاخر،  عاقل)   ٣(

 . ١٩١ص، وزارة التربية، سوريا، م١٩٧٤، آب/ ٣/٨بدمشق يف 
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  فكره التربوي؟ – رمحه اهللا تعاىل –التربوية اليت أقام عليها الشيخ األلباين  ما األسـاليب  -٥
  لفكره التربوي؟ – رمحه اهللا تعاىل – ما أهم األهداف اليت وضعها الشيخ األلباين  -٦
  يف الواقع املعاصر؟ - رمحه اهللا تعاىل– ما أبرز التطـبيقات التربوية لفكر الشيخ األلباين  -٧

 باالعتماد أساسـاً علـى      استقراء وحتليالً ،  ئلة احملاور اليت قام الباحث بدراستها     ومتثّل هذه األس  
وحتليل ما قام عليه من ،  بقصد استنباط أصول فكره التربوي– رمحه اهللا تعاىل   –الشيخ األلباين    مؤلّفات

  ةوة من الكتاب الكرمي     مبادئ وآراء مستمدرة   السنرمح - ومنهج السلف الصاحل  املطه هللا تعـاىل     ا هم– 
  .وإبراز أهدافها يف تربية النشء املسلم

– 
إىل حتقيق   - رمحه اهللا تعاىل   – الباحث من خالل دراسة الفكر التربوي عند الشيخ األلباين           سعى

   :كالتايل، مجلة من األهداف
١-   اليت أثـرت يف    ،  فية العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية والثقا      التعرف على أهم

 .  مثّلت روافدهمثّومن ،  التربوي– رمحه اهللا تعاىل –فكر الشيخ األلباين 
 الذاتية والعلمية والتربويـة     – رمحه اهللا تعاىل     – التعرف على أهم جوانب سرية الشيخ األلباين         -٢

  .عامةواحلياتية بصفة 
 وما تنبين عليه    – رمحه اهللا تعاىل     –  التعرف على طبيعة أسس املنهج التربوي عند الشيخ األلباين         -٣

  .نظرية وعملية مقوماتمن 
٤-  ـا وبقيمتـها العلميـة        – رمحه اهللا    – األفكار التربوية للشيخ األلباين       استقراء أهم والتعريف 

 . والعملية
٥- رمحه اهللا تعاىل –رف على أهداف الفكر التربوي عند الشيخ األلباين  التع -.  
٦-   واملستقاة من تعاليم    – رمحه اهللا تعاىل     –اليب التربوية عند الشيخ األلباين       األس  الكشف عن أهم 

  .رةاملطهالنبوية  السنةوالكتاب الكرمي 
 يف الواقـع    – رمحـه اهللا     – إبراز التطبيقات الكفيلة باالستفادة من الفكر التربوي عند الشيخ           -٧

  .املعاصر

– 
 يف خمتلف جماالته العقدية منـها       – رمحه اهللا تعاىل     – الشيخ األلباين    إن دراسة الفكر التربوي عند    

 ممـا  وما يتصف به كل منها من خصائص يستمدها       ،  والتعبدية واألخالقية والتعليمية والثقافية واالجتماعية    
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   : التاليةقد تفيد من األمور مما، دراسة تستمد أمهيتها العلمية، تشكّل مساته الدالة مقوماتينبين عليه من 
 ملا هلا من أثر فعال يف تربية النشء املـسلم           – ذاا    يف حد  –أمهية الدراسات الفكرية التربوية     إبراز   –أ  

يف ،  – اهللا تعـاىل     هم رمح –ومنهج السلف الصاحل    ،  املطهرة السنةويف ضوء تعاليم الكتاب الكرمي      
لمني يات املتعاظمة املفروضة على املس    والتحدواقع معاصر تتعاظم فيه األخطار احملدقة باإلسالم وأهله         

وع  وهو ما جيعل من دراسة الفكر التربوي اإلسالمي يف غىن أصوله وتن            ،من طرف أعداء امللّة والدين    
روافده وثراء آرائه ومضامينه التربوية األصيلة سبيالً إىل احلفاظ على اهلوية العربية اإلسالمية وضـمان     

، آثار مسخ وتبعيـة  هم من أخطار استالب وشخصيتهم من       دين مقوماتدد  ه ما يت  صد املسلمني لكلّ  
 تناول الكثري مـن     – رمحه اهللا تعاىل     –ل فرض أصالة هذا الفكر اإلسالمي على الشيخ األلباين          يعلّ مما

 . همؤلّفاتوآرائها ومبادئها يف ثنايا الكثري من ، قضايا التربية اإلسالمية
ة كأحد مشـاهري علماء احلديث يف العصر       هم امل - رمحه اهللا تعاىل     –باين  مكانة الشيخ األل  بيان   –ب  

مـن خـالل تواتــر      ،  ل مصـدر إفادة ألهل العلم    فاته احلديثية متثّ  حيث ال تزال مصن   ،  احلديث
 وهي  ؛خاصةوألهل العلم وطلبتـه     عامةينهض دليالً على تواصل إفادا للمسـلمني        مما،  طباعتها

  .أقر له ا كبار علماء اإلسـالم داخل اململكة العربية السعودية وخارجهااملكانـة اليت 
 – فهو جمال بكـر مل ميثّـل       – رمحه اهللا    –الفكر التربوي عند الشيخ األلباين      توضح أمهية داسة     –ج  

هو الفكر التربوي الذي يتميز باستناده إىل نبعي الشريعة         دراسة  الموضوع  ف –حسب علم الباحث    
،  اهللا تعـاىل   هم رمح –لسلف الصاحل   الشريفة ومآثر ا   السنةوممثَّلَيِن يف الكتاب الكرمي     ،  ميةاإلسال

فضالً عن تفاعله مع إشكاليات واقعه وسعيه إىل معاجلة مشكالت عـصره التربويـة يف خمتلـف                 
 . ي األصيلواليت تعكس قضايا الفكر التربوي اإلسالم، الروحية منها واملادية، جوانب العمل واحلياة

 علَماً مؤثّراً يف الواقـع اإلسـالمي        املربي احملدث و  – رمحه اهللا تعاىل     – جهود الشيخ األلباين     ذكر -د  
 النبويـة   الـسنة من خالل نظريته القائمة على الدعوة إىل تصفية         ،  يف جمال علم احلديث   ،  املعاصر
 مديث الرسول صلى اهللا عليه وسلّ     فضالً عن متييز الصحيح من أحا     ،  من البدع والشبهات  ،  املطهرة

حيث كان له فكر تربوي     ،  اليت تقترن بالتصفية  ،  وكـذلك يف جمال التربية   ،  من الضعيف وخترجيها  
ةوس على أصول الكتاب الكرمي      يتأسرة   السنرمح –ومآثر السلف الصاحل    املطه اهللا تعـاىل     هم – ،

  .لتعليم واتمعويشمل جماالت العقيدة والعبادة واألخالق والثقافة وا
ة ضمن معرفة الـشيخ     مهم مبنـزلة   – رمحه اهللا تعاىل     – متيز الفكر التربوي عند الشيخ األلباين        -هـ  

 ه فكر فإنّ مثّومن  ،  يده هلم أعداؤهم  ومبا يك ،  العميقة وخربته املديدة بواقع حال املسلمني يف عصره       
 ةأ أحوال املسلمني    التربوي يتفيةوناشئتهم  ،  عامحبثّهم على العمل مببادئ املنهاج التربـوي       ،  خاص
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وما ،  ه صلى اهللا عليه وسلم    لنبي،  املطهرة السنةوالذي نصت عليه تعاليم الكتاب الكرمي       ،  اإلسالمي
من خالل نـشره    ،   ومن تبعهم بإحسان   – رضي اهللا عنهم     –أثر عن السلف الصاحل من الصحابة       

 هلا تعليقات مفيدة تشمل جماالت العقيدة       وتضمينه،   واملخرجة قةفة واحملقّ ات املؤلّ الكثري من املصنفّ  
 السنةاستناداً إىل تعاليم الكتاب الكرمي وأحكامه وإىل منهاج         ،  والعبادة واألخالق والتعليم واتمع   

   .أقواالً وأفعاالً – اهللا تعاىل هم رمح–والسلف الصاحل  املطهرة
من خـالل نظريـة     ،  كن اعتباره فلسـفة تربوية   وهي جماالت تعكس متعاضدة ومتكاملة ما مي      

 ناشئة املسلمني يف املقام األول وسائر املسلمني يف         –خص ا الشيخ رمحه اهللا تعاىل        "التصفية والتربية "
، ويف كل زمان ومكان وعرب األجيال املتالحقة يف املقـام           كافـة أقطار العامل اإلسالمي يف املقام الثاين      

الـيت  ،   واضحاً يف نشاطه يف سبيل نشر الدعوة الـسلفية         – رمحه اهللا تعاىل     –الشيخ  ويبدو أثر   . الثالث
سواء ،  والذي سعى إىل تربية طلبته على مبادئه املختلفـة والعمـل بتعاليمه         ،  لت منهاج فكره وحياته   مثّ

زيارا داعياً  اليت قام ب  ،  فيما كان يلقيه من دروس يف سوريا وخمتلف البالد العربية واإلسالمية واألجنبية           
 اليت ركـز فيها على ختـريج  همؤلّفات أو يف مطهرة وسنةإىل اإلسالم وإحياء العمل بتعاليمه كتاباً كرمياً        

 إلبراز جهود علماء الـسلف      ،احلديثية والفقهية  ؤلّفاتمل من ا  مهماألحاديث النبوية أو يف حتقيقاته لعدد       
  . اهللا تعاىلهمرمح

ائـه   والناظر يف أفكـاره وآر     – رمحه اهللا تعاىل     –الشـيخ األلباين    فاتؤلّمل القارئ   فإنّوهكذا  
جميباً عن األسئلة اليت كان يطرحها عليـه   ،  وتسجيالته،  حماضـراته ودروسه وومواقفه اليت ضمنها كتبه     

 بواقع املـسلمني يف العـصر       – رمحه اهللا تعاىل     –يـدرك سعة أفق معرفة الشيخ األلباين       ،  طالب العلم 
ومـا  ،  اته وهو ما يعكسه فكـره التربوي يف خمتلف جتلي        . تشـخيصه الداء والدواء   مثّومن  ،  راحلاضـ

   .خاصةوناشئتهم  عامةيهدف إلـيه من إصالح حال املسلمني 
 مؤلّفـات  من   إنتاجه وما اشتمل عليه     – رمحه اهللا تعاىل     – تراث الشيخ األلباين     فإنّ،  وبناًء عليه 

هو الـذي   ف،  أهله ليشغل منـزلة رفيعة بني علماء اإلسالم يف عصره        ،  والفقه السنةوعديدة يف العقيدة    
وباألسـاس فكـره    ،   موضوعاً للدراسـة   – رمحه اهللا تعاىل     –حفّز الباحث على اختيار الشيخ األلباين       

 –والذي يستمد مشروعية طرحه النظري واإلجرائي من منـزلة الشيخ األلبـاين            ،  التربوي اإلسالمي 
 من أمهية املبادئ واملواقف اليت بـىن        مثّ،  العلمية أوالً ومن غياب دراسـة تناولته ثانياً       –تعاىل  رمحه اهللا   

ومن إمكانية إفادة هذه الدراسة للقائمني على جمـال التربيـة يف            ،  عليها فكره التربوي اإلسالمي ثالثاً    
  . األسرة واملدرسة واتمع رابعاً بإذن اهللا تعاىل
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– 
 يستدعي من الباحث    – رمحه اهللا تعاىل     –إن البحث يف خصائص الفكر التربوي للشيخ األلباين         

يف ،  والتحليـل ،  والتفـسري ،  موضوعه الوصف "بأنّ    الذي يعرفه أبو سليمان    ،استخدام املنهج الوصفي  
ملالحظتها ووصفها  وملا هو كائن من األحداث اليت وقعت        ،  العلوم اإلنسانية من دينية واجتماعية وثقافية     

، كما يصف األحداث املاضية وتأثريها على احلاضر      ،  والتأثريات والتطورات املتوقعة  ،  وتعليقها وحتليلها 
  .)١("و نظريات مسلمةأذات وظيفة واحدة ، ويهتم أيضاً باملقارنة بني أشياء خمتلفة أو متجانسة

  : فيما يلي،  سليمانوسب أبأبرز خصائص هذا املنهج ح وتتمثّل
يتخري منها الباحث ما له صـلة       ،  يبحث العالقة بني أشياء خمتلفة يف طبيعتها مل تسبق دراستها          -١

 .بدراسته لتحليل العالقة بينها
 .يتضمن مقترحات وحلول مع اختبار صحتها -٢
 .عامةاالستقرائية االستنتاجية للتوصل على قاعدة : كثرياً ما يتم استخدام الطريقة املنطقية -٣
 حاً من الفرضيات واحللول طرح ما ليس صحي -٤
حبيث تكون مفيـدة    ،  وصف النماذج املختلفة واإلجراءات بصورة دقيقة كاملة بقدر املستطاع         -٥

 . )٢("للباحثني فيما بعد
 التربـوي يف    – رمحه اهللا تعـاىل      –وصف خصائص فكر الشيخ األلباين      إىل  الباحث  وقد عمد   

  .  املعاصر النظرية منها والتطبيقية يف الواقعخمتلف جماالته

– 
بعد تقصي الباحث عن الدراسات العلمية السابقة هلذه الدراسة يف معهد البحوث العلمية وإحياء              

تناولت موضـوع   ،  مل حيصل الباحث على أية دراسة علمية حمكّمة       ،  التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى    
 فما أجنز من دراسات حول شخـصية الـشيخ          –عاىل   رمحه اهللا ت   –الفكر التربوي عند الشيخ األلباين      

أنها مل تدرس    إالّ،  العقائدية والفقهية واحلديثية  :  تناولت جوانب خمتلفة منها    – رمحه اهللا تعاىل     –األلباين  
  . ما اتصل جبانب فكره التربوي

   :وهي الدراسات اليت يوردها الباحث على النحو التايل

                                           
 ناشـرون،   – مكتبـة الرشـد   ، الرياض،   ١ط،  صياغة جديدة   البحث العلمي  ةكتاب: ، عبدالوهاب إبراهيم  أبو سليمان )   ١(

 . ٣٣صم، ٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣
  .٣٣ص، املرجع السابق)   ٢(



 

- ١٣ - 

ـ   بن   بن صاحل    دراسة أمحد  :الدراسـة األوىل - ١ جهود اإلمـام    ":حسني اجلبوري واملوسومة ب
نال ـا   قد  و. )١("  والدين يف بيان عقيدة السلف الصاحلني يف اإلميان برب العاملني          السنةاأللباين ناصر   

   .صاحبها درجة املاجستري من كلية التربية جامعة تكريت بالعراق
 يف دعوته إىل توحيد اهللا تعاىل على منهج – تعاىل  رمحه اهللا -وقد أبرز فيها جهود الشيخ األلباين       

بكالم ،  الشيخ ورافداً هلا لالستدالل على صواب مذهب صاحبها        مؤلّفاتمعتمداً على   ،  السلف الصاحل 
   .متهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاويف مقد، األئمة األعالم ممن ناصروا مذهب السلف ودافعوا عنه

   :عته الختيار البحث يف هذا املوضوع كاآليتوأوضح األسباب اليت دف
 .أمهية مسألة التوحيد يف الشريعة اإلسالمية -
 –مقتفيـاً   ،   يف الدعوة إىل توحيد اهللا عز وجل       – رمحه اهللا تعاىل     –إبراز جهود الشيخ األلباين      -

الفني هلذا   منهج السلف الكرام يف ذلك وراداً على املخ        ومبيناً،   آثار األنبياء وأتباعهم   –يف ذلك   
  .التوحيد

 مـدار   - رمحه اهللا تعـاىل    –نظرية التصفية والتربية اليت جعلها الشيخ األلباين         مقومات بلورة   -
وسبيل املسلمني يف الواقع املعاصر إىل استعادة أجماد السلف الصاحلني ومل يذكر الباحث            ،  دعوته

   .يف مقدمة دراسته منهجه يف معاجلة هذه املسألة
   :على النحو التايل حددهافقد أما أهدافها 

والدفاع عن  املطهرة   السنةو يف نصرة الكتاب الكرمي      - رمحه اهللا تعاىل   –إبراز جهود الشيخ األلباين      -أ  
 . عقيدة السلف الصاحلني يف الدعوة إىل توحيد اهللا عز وجلّ

اء وأتبـاعهم يف الـدعوة إىل       يف العمل بآثار األنبي    – رمحه اهللا تعاىل     – بيان منهج الشيخ األلباين      -ب  
 اإلميـان   :هـي ،  ع إىل ثـالثة ضروب   والـذي يتفر ،  القائمة على اإلميان باهللا تعاىل    ،  التوحيد

 .واإلميان بأمسائه تعاىل وصفاته، واإلميان بألوهيته تعاىل، بوجود اهللا تعاىل وربوبيته
   .ني لعقيدة التوحيد على املخالف– رمحه اهللا تعاىل –إبراز ردود الشيخ األلباين  -ج 

   : أثبت الباحث أهم النتائج اليت توصل إليها على النحو التايلمثّ
 .  الكبري مببدأ التصفية والتربية يف دعوته إىل توحيد اهللا– رمحه اهللا تعاىل –اهتمام الشيخ األلباين  -أ 

 من  معتمداً يف ذلك على أدلةّ    ،  املستقبل لدين اإلسالم   أنّ   – رمحه اهللا تعاىل     – بيان الشيخ األلباين     -ب  
  .السنةوالكتاب 

                                           
 والدين يف بيان عقيدة السلف الصاحلني يف اإلميان باهللا          السنةجهود اإلمام األلباين ناصر     : حسنيبن  أمحد صاحل   ،  اجلبوري)   ١(

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، الدار األثرية، عمان، ١ط، رب العاملني
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 هم يف حد اإلميان وتعريفه عن مذهب السلف رمح        – رمحه اهللا تعاىل     –عدم خروج الشيخ األلباين      -ج  
  .ني عنهين له والذاببل كان من املقرر، اهللا يف ذلك

باملقارنة مع أصـول    ،  نة على ذلك   باإلرجاء والربه  – رمحه اهللا تعاىل     –ام الشيخ األلباين    بطالن اّ  -د  
  .املرجئة

ال يخرج  ،  األعمال شرط لصحة اإلميان وكماله    بأنّ   – رمحه اهللا تعاىل     –قول الشيخ األلباين     أنّ   -هـ
  .األعمال عن مسمى األعمال

من الصوفية وغريهم   ،   على الكثري من أهل الضالل     – رمحه اهللا تعاىل     –أمهية ردود الشيخ األلباين      -و  
  . تفسريهم الكثري من املسائل العقديةيف

حتـت مـسمى    ،  ى املنتشرة يف واقعنا املعاصر    قَ بعض الر  – رمحه اهللا تعاىل     – إنكار الشيخ األلباين     -ز  
 . حيث عدها من الرقى املمنوعة شرعاً، )التنومي املغناطيسي(و) الروحاينالطب (

مل بقاعدة سد الذرائع حلسم مادة الشرك وتفريقه بني          الع – رمحه اهللا تعاىل     – الشيخ األلباين    تبين -ح  
   .وغريها من النتائج املنضوية حتت هذه املسألة العقدية، التوسل املشروع والتوسل املمنوع

 – رمحه اهللا تعـاىل      –ولئن كانت هذه الدراسة تتفق مع الدراسة احلالية يف اختاذ الشيخ األلباين             
 رمحه –ها ختتلف عنها يف حبثها الفكر التربوي عند الشيخ األلباين فإن ،موضوعاً وباألساس فكره العقدي

   .ها ختتلف عنها يف املسائل املعاجلة كما يف األهداف والنتائجفإن مثّومن ،  يف خمتلف ااالت–اهللا تعاىل 
 –  بالفكر التربوي العقدي عند الشيخ األلباين      يتصل مبا   – من هذه الدراسة     –واستفاد الباحث   

  . وما يقوم عليه من مبادئ وآراء وردود على خمالفيه يف املنهج–رمحه اهللا تعاىل 
آراء الـشيخ األلبـاين      ":بعنوان،   دراسة خالد بن راشد بن حممد املشعان       :الدراسة الثانية -٢

ت رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والدراسـا ، )١("ب املعامالت إىل آخر أبواب الفقه     الفقهية من أول أبوا   
   .جامعة أم القرى، قسم الشريعة، اإلسالمية

   :كاآليت، وقد أوضح الباحث األسباب اليت حفزته على اختيار البحث
يعلّل كثـرة    مما،   العلمية احلديثية منها والفقهية وشهرته     – رمحه اهللا تعاىل     – مكانة الشيخ األلباين     -أ  

  .املتأثرين مبنهجه
كان عامل إيثار   ،   يف العبادات  – رمحه اهللا تعاىل     –ء الشيخ األلباين     اختيار أحد زمالئه دراسة آرا     -ب  

   .إلمتام هذا اجلهد بدراسة اختياراته يف املعامالت

                                           
دراسـة فقهيـة   (، قسم املعامالت وبقية أواب الفقـه،  اين الفقهية الشيخ األلب آراء  : خالد بن راشـد بن حممد    ،  املشعان)   ١(

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، ١ط، دار التدمرية ، الرياض،١، ط)مقارنة
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املنهجني االستقرائي والوصفي التحليلي يف معاجلة املسائل الفقهية الـيت          أنه توخى    وذكر الباحث 
  .  أبواب املعامالت والفقه فيها آراء يف– رمحه اهللا تعاىل –كان للشيخ األلباين 

   :الباحث لدراسته فيما يلي حددهااألهداف اليت  وتتمثّل
واليت كان للـشيخ    ،  ة يف أبواب املعامالت واألسرة وبقية أبواب الفقه       هموجود كثري من املسائل امل     -أ  

ملـسائل  من دراستها دراسة مستفيضة كوا من ا      والبد  ،   رأي فيها  – رمحه اهللا تعاىل     –األلباين  
  .وقد خالفه فيها مجع من أهل العلم، املعاصرة

 . الفقهية يف العبادات– رمحه اهللا تعاىل – أمهية الفوائد مل آراء الشيخ األلباين – ب 
 بني احلديث والفقه وخدمة الكثري مـن كتـب العلـم            – رمحه اهللا تعاىل     – مجع الشيخ األلباين     -ج  

  .بالتحقيق والتخريج والتعليق
   .املذهيبالتعصب  وحماربته  عدم تقيده مبذهب معني-د 
 . عدم وجود دراسة علمية أكادميية تتعلق بآرائه الفقهية-هـ

 : فتمثلت فيما يلي،أما النتائج اليت خلص إليها الباحث
ـ ، من أهل العلم توافق آراء بعض احملققّني –محه اهللا تعاىل    ر – آراء الشيخ األلباين     -أ   ن كابن تيمية واب

  .القيم والشوكاين
كان لـه    إن وهو،  العلماء الذين تتلمذ على أيديهم    قلّة   من املآخذ اليت أخذها البعض على الشيخ         -ب  

 لسنة النيب صلى موافقة  الشيخ مواقففإنّلذلك ، وغاً لرد آراء الشيخ أو ثلبه  ليس مس أنه  إالّ   تأثري
  .اهللا عليه وسلم

واهتمامه بالنص وظـاهرة أكثـر مـن        ،  على آراء الشيخ الفقهية   األخذ بظاهر النص هو الغالب       -ج  
  .اهتمامه بالرأي

بشرط عدم خمالفة غريه له من      ،  فعل الصحايب يعترب مفسراً ملا رواه وجيب العمل به         أنّ   يرى الشيخ  -د  
  .الصحابة

   . احلجة ويتميز بأسلوب متني يف احلوار واإلقناعالشيخ قوي -هـ
من مثل ضرورة االستفادة مـن      ،  دراسة الباحث احلالية يف بعض األهداف     وتلتقي هذه الدراسة و   

   . العلمية– رمحه اهللا تعاىل –جهود الشيخ األلباين 
اسـتفادة الباحث منها يف بعض املسائل الفقهية املتصلة باملعامالت واآلراء الفقهية الـيت              وتتمثّل

املتمثل يف الفكـر    ،  تلف عنها يف موضوع البحث    أا خت  إالّ   هلا صلة مبجاالت الفكر التربوي وتطبيقاته     
مثلما ختتلـف عنـها يف      ،  وتطبيقاته يف الواقع املعاصر    – رمحه اهللا تعاىل     –التربوي عند الشيخ األلباين     

  .املنهج املستخدم
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آراء الشيخ األلبـاين     " :بعنوان،   دراسة مساعد بن حممد عبد اهللا احلسين       :الدراسة الثالثـة - ٣
جامعة ،   قسم الشريعة  –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية     ،   رسالة دكتوراه  )١("لعبادات  الفقهية يف ا  
   .أم القرى

   :وقد أوضح الباحث األسباب اليت حفزته على الدراسة على النحو التايل
دون إغفـال   ،   يف علـم احلـديث     خاصة العلمية و  – رمحه اهللا تعاىل     –أمهية مكانة الشيخ األلباين      -أ  

 الـسنة واستناداً إىل تعاليم الكتـاب الكـرمي        ،  اته الفقهية يف الكثري من املسائل الشرعية      اجتهاد
  فضالً عن طريقة استدالله ومناقشته لألدلة ، املطهرة

وليس له شأن يف الفقه والنظر يف       ،   إمام يف احلديث وروايته    – رمحه اهللا تعاىل     –األلباين   أنّ    شيوع –ب  
 والـرباهني علـى     وإقامة األدلةّ ،  وذلك بإبراز جهوده الفقهية   ،  منهاالنصوص واستنباط األحكام    

   .إمامته الفقهية
   .)مابني مسموع ومقروء ( انتشار فتاوى الشيخ وآرائه الفقهية –ج 
وذلـك بـإبراز    ،   الذي أفىن جلّ عمره يف خدمة العلم       – رمحه اهللا تعاىل     – الوفاء للشيخ األلباين     –د  

   .ه وطريقة استنباطه ونشر ذلك على املستوى األكادمييهجهوده بكشف النقاب عن فق
 ألا جتمع بني الدراسة احلديثية      – رمحه اهللا تعاىل     – تزايد أمهية الدراسة يف حياة الشيخ األلباين         -هـ  

   .همؤلّفاتها يف واليت بثّ، وامللكة الفقهية
وكثـرة  ،  بني آلرائه ووجود املتعص ،  –اىل   رمحه اهللا تع   – األلباين    كثرة املسائل اليت انفرد ا الشيخ      –و  

  .املخالفني له
فهي كاآليت، ل إليهاأما النتائج اليت توص:   

  . يف العلوم احلديثية والعربية رغم أصوله األلبانية– رمحه اهللا تعاىل – تفوق الشـيخ األلباين –أ 
   . ا عند علماء األمة يف عصرهع اليت يتمت– رمحه اهللا تعاىل – املنـزلة الرفيعة للشيخ األلباين –ب 
موضوع جلّ اخلـصومات  ،  وحماربته للبدع والتقليد- املنهج السلفي للشيخ األلباين رمحه اهللا  يعد–ج  

  . كثّر أعداءه وخصومه مما واادالت اليت جدت بينه وبني خمالفيه
، تلمذه على الكثري من العلمـاء      يف حداثته حال دون ت     –تعاىل   رمحه اهللا    –فقر الشيخ األلباين     أنّ   -د  

وهو ما عوضه باملكتبة الظاهرية بدمشق اليت كان يواظب على ارتيادها واإلفادة مـن كنوزهـا                
   . املخطوطاتخاصة

                                           
، دار التدمريـة  ، الريـاض،    ١ط) دراسة فقهية مقارنة  (يف العبادات آراء الشيخ األلباين الفقهية     : ساعد بن حممد  م،  احلسين)   ١(

 م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، ١ط
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 السنة إىل آخر حياته على عقيدة السلف من أهل          –  تعاىل  رمحه اهللا تعاىل   – حمافظة الشيخ األلباين     -هـ
   .واجلماعة حمارباً للبدع وأهلها

 ونصرها واستدلّ عليها كان مسبوقاً إليها       – رمحه اهللا    –مجيع املسائل اليت تبناها الشيخ األلباين        أنّ   –و  
   .من سلف األمة من الصحابة أو أئمة التابعني ومن بعدهم

ـ   أن ه دون لكن،   بابن حزم الظاهري   - رمحه اهللا تعاىل   – تأثر الشيخ األلباين     –ز   حيـث  ،  داًيكون مقلّ
   .انتقده ورد عليه يف عدد من املسائلخالفه و

اللذين يـستخدمها يف    ،  السنةو يف أدلته على الكتاب      –تعاىل   رمحه اهللا    – اعتماد الشيخ األلباين     –ح  
   .اختياراته مع األخذ بالقياس واالعتبار باإلمجاع الصحيح

 الكثرية الكما يقول    همؤلّفات بني الفقه واحلديث يف كتبه و      – رمحه اهللا تعاىل     – مجع الشيخ األلباين     –ط  
  .البعض بأنه حمدث وليس بفقيه

   . الفقهية تستقى من كتبه-تعاىل  رمحه اهللا –آراء الشيخ األلباين  أن –ي 
 وأصوله يف االستنباط من طريقة وأصول شـيخ         –تعاىل   رمحه اهللا    – اقتراب منهج الشيخ األلباين      –ك  

   .اإلسالم ابن تيمية
ليس هو   شأنه شأن غريه من العلماء له أخطاء وعليه مآخذ ف          – رمحه اهللا تعاىل     –لباين  الشيخ األ نّ  إ -ل  

   .لكن ذلك ال يقلل من مكانته العلمية، وقد رد عليه علماء كُثر يف بعض أقواله، عصوممب
  ليس متبعاً ملذهب من املذاهب الفقهية فهو على منـهج احملـدثني            – رمحه اهللا تعاىل     –األلباين   أنّ   –م  

   .القدماء متبعاً للدليل مع أي مذهب كان
حيث يعتمـد األول    ،  املنهج االستقرائي والوصفي التحليلي   على   الباحث يف دراسته     اعتمدوقد  

  . استقراء آراء الشيخ األلباين الفقهية يف العبادات فيما يوظف الثاين يف وصفها وحتليلهاعلى 
   :وحدد أهداف دراسته على النحو التايل

ودقة ،  وقوة شخصيته ،   العلمية احلديثية منها والفقهية    – رمحه اهللا تعاىل     –مكانة الشيخ األلباين     نّإ -أ  
 جتعل دراسة آرائه الفقهية يف العبـادات        - تظهر يف طريقة استدالله ومناقشته لألدلة        –استنباطه  

  .ذات فائدة فقهية عظيمة
وذلك ،  إقامة الدليل والرباهني على إمامته يف الفقه       و – رمحه اهللا تعاىل     –إبراز فقه الشيخ األلباين      -ب  

 إمام يف احلـديث     – رمحه اهللا تعاىل     –الشيخ األلباين    أنّ   خالفاً ورداً على ما شاع بني الناس من       
  .وليس له شأنه يف الفقه والنظر يف النصوص واستنباط األحكام منها، وروايته

 ذلك ألنه كـان يـرفض أشـكال       ،   مبذهب معني  –ىل   رمحه اهللا تعا   –د الشيخ األلباين     عدم تقي  -ج  
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   .الديين وحياراالتعصب 
     ّا اختذت من شخصية الـشيخ األلبـاين   وتشترك هذه الدراسة مع دراسة الباحث احلالية يف أ– 

حيث تناولت اجلانب الفقهي يف     ،  البحث ا اختلفت عنها يف موضوع    ّإإالّ  ،   موضوعاً –رمحه اهللا تعاىل    
   .يف حني تتناول دراسة الباحث اجلانب التربوي، – رمحه اهللا تعاىل –  األلباينشخصية الشيخ

الشيخ األلباين ومنهجه يف تقرير مسائل       ")١( دراسة حممد بن سرور شعبان     :الدراسة الرابعة - ٤
  .رسالة ماجستري، "االعتقاد

 وأبرز منهجه يف تقرير     – رمحه اهللا تعاىل     –وقد عاجل فيها الباحث الفكر العقدي للشيخ األلباين         
   .ه فيهاءمثلماً عرض آرا، مسائل االعتقاد

  :ختياره املوضوع على النحو التايل أوضح أسباب امثّ
  . اجلانب العقدي منهاصةوخب،  والدعاوى املناوئه لهالسنة احلملة الشديدة على منهج أهل -أ 

 رمحـه اهللا    -الشيخ األلبـاين  فه  ي خلّ الذ،   الرغبة الشديدة يف االستفادة من ذلك التراث الضخم        -ب  
  .-تعاىل

يف خدمة كتب التراث لكثرة ما حقق        – رمحه اهللا تعاىل     –االستفادة من جمهودات الشيخ األلباين       -ج  
 . منها

  .السنةوالرغبة يف حترير قضايا االعتقاد يف ضوء الكتاب  -د 
وذلك على الرغم   ،   السلفي –اهللا تعاىل    رمحه   –عدم وجود دراسة وافية عن منهج الشيخ األلباين          -هـ

   .من كثرة ما كتب عنه
 يف تقرير مـسائل     – رمحه اهللا تعاىل     –األلباين   الباحث يف دراسة مسألة منهج الشيخ      توخى   وقد

حيث اعتمد األول يف استخراج املادة االعتقادية من        ،  االعتقاد املنهجني االستقرائي والوصفي التحليلي    
 رمحه اهللا   – بينما اعتمد الثاين يف وصف منهج الشيخ األلباين          – رمحه اهللا تعاىل     –  كتب الشيخ األلباين  

   .السنةو يف تقرير مسائل االعتقاد يف الكتاب –تعاىل 
ويتمثل أبرزها فيما يلي، ل إليهاوقد أثبت يف خامتة حبثه النتائج اليت توص:   

وذلك نتيجة  ،   وبداية القرن العشرين يف العامل العريب       تردي احلالة العلمية يف اية القرن التاسع عشر        -أ  
  .تردي الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف

،  يف منهجه اإلصالحي على نظرية التـصفية والتربيـة         – رمحه اهللا تعاىل     –اعتماد الشيخ األلباين     -ب  

                                           
، دار الفـاروق   - مـصر    –، املنصورة   ٢ط،  الشيخ األلباين ومنهجه يف تقرير مسائل االعتقاد      : حممد بن سرور  ،  شعبان)   ١(

 . م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠
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الدفاع عنها والدعوة إليها مدى حياتهواليت تبىن .  
كـل  نّ  إ حيـث ،   مبسألة من مسائل أصول الدين     – رمحه اهللا تعاىل     –نفراد الشيخ األلباين    عدم ا  -ج  

  .املسائل اليت حبثها كان له فيها سلف
 . مل يكن مستحالً ماوإن كان متعمداً، رية ليس بكافرمرتكب الكببأنّ   قول الشيخ األلباين-د 

، ه اإلصالحي منهج السلف منوذجاً مثاالً وقدوة       يف منهج  –رمحه اهللا تعاىل    – الشيخ األلباين    تبين -هـ  
فهم أصـفى النـاس قلوبـاً       ،  حيث يرى السلف أعلم وأحكم وأفضل من كل من جاء بعدهم          

   .وأعمقهم علماً
   :فكان من أمهها،  توصيات الباحثأماّ

هـا   لنشر قضايا التوحيد وإذاعتها ليل ـار؛ ألن        – سيما اإلعالم    – وجوب تكاتف أجهزة الدولة      -أ  
  .السياج الواقي لألمة اإلسالمية من أمواج الشبهات املدمرة

حول ما كتبه الـشيخ     ،   ضرورة إعطاء الفرصة للقيام بدراسات أوسع يف أقسام الدراسات العليا          -ب  
  . يف شىت العلوم الشرعية- رمحه اهللا –األلباين 

فاملسؤولية عظيمـة   ،   املنوطة م  ضرورة رعاية طلبة العلم من قبل كافة اجلهات وتفريغهم للمهام          -ج  
وذلك حىت يستطيعوا الذّب عن حيـاض األمـة وكـف           ،  واألعداء يتحرشون من كل جانب    

  .املعتدين
رمحه –املوضوع مرتبط بالشـيخ األلباين  أنّ وتلتقي هذه الدراسة مع دراسة الباحث احلاليـة يف    

د هلم بالدراية الواسعة بغالبية العلوم الدينيـة        حيث كان يعد من العلماء الذين يشه      ،   وعلمه –اهللا تعاىل   
 رمحه  –بينما ختتلف عنها يف تركيز دراسة الباحث احلالية على حبث الفكر التربوي عند الشيخ األلباين                

  .  املستعمل يف تناول هذه الدراسة- فضالً عن اختالف املنهج–اهللا تعاىل 
 رمحـه اهللا    –الفكر العقدي للشيخ األلباين     استفادة الباحث من هذه الدراسة يف جانب         وتتمثّل

   .-تعاىل 
جهود الـشيخ   "حول  ،  العيزريدراسة عبدالرمحن بن حممد بن صاحل        : الدراسة اخلامـسة- ٥

رسالة علمية نال ا صاحبها درجة املاجسـتري مـن جامعـة           . )١(" ة  ياأللباين يف احلديث رواية ودرا    
   .هـ١٤٢٤قسم الدراسات اإلسالمية عام ، صنعاء

   :كاآليت، أسباب اختياره دراسة هذا املوضوعالباحث وقد بين 
  .  يف علم احلديث– رمحه اهللا تعاىل –األلباين الشيخ الرغبة الشخصية يف معرفة جهود  -أ 

                                           
 . مرجع سابق،جهود الشيخ األلباين يف احلديث رواية ودراية: عبد الرمحن بن حممد صاحل، العيزري)   ١(
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   .احلديثية تأثراً وتأثرياً – رمحه اهللا تعاىل – إبراز معامل مدرسة الشيخ األلباين –ب 
 وهي  .وآثاره العلمية يف احلديث    – رمحه اهللا تعاىل     – إنتاج الشيخ األلباين      الدراسة واالطالع على   –ج  

   .جديرة بالبحث والدراسة
   :فيما يلي،  بين أمهية هذه الدراسةمثّ

 –صني فيه إىل معرفة معامل مدرسة الشيخ األلبـاين          ب علم احلديث واملتخص    حاجة الكثري من طالّ    –أ  
ومعرفة مدى صلة هذه املدرسة بغريها من املـدارس         ،  حلديث وجهوده يف علم ا    –رواية ودراية   

   .احلديثية
طـالع علـى ردود      دراسة نقدية منـصفة واال     –تعاىل   رمحه اهللا    – دراسة آثار الشيخ األلباين      –ب  

حسب ما يقتضيه الدليل، ن احلق يف ذلكاملخالفني له وتبي.   
ل استقراء ما أمكن من كتب الـشيخ        من خال ،  استخدم املنهج االستقرائي   أنه   وقد ذكر الباحث  

واملنهج التحليلي بدراسة القواعد اليت سـار عليهـا         ،   املطبوعة واملخطوطة  –تعاىل   رمحه اهللا    –األلباين  
من ، وطرق استنباط املسائل الفقهية،  يف تصحيح األحاديث وتضعيفها- رمحه اهللا تعاىل   –الشيخ األلباين   

 اإلفـادة   مثّ،  اعد املتقدمني من علماء احلديث والفقه يف هذا الشأن        ومقارنة ذلك بقو  ،  األحاديث النبوية 
ىل ارمحه اهللا تع –من املنهجني والعرض املوضوعي لتلك القواعد واملعلومات اليت أثرى ا الشيخ األلباين             

   . مدرسة أهل احلديث يف العصر احلديث–
نوردها كاآليت، ص الباحث إىل عدد من النتائج لُوقد خ:   

النبويـة   الـسنة ووجهودهم العظيمة يف خدمة الكتاب الكرمي       ،   معرفة مكانة أهل احلديث الرفيعة     –أ  
   .املطهرة

وأهم العوامل الـيت    ،   وأهم مراحل حياته   –تعاىل   رمحه اهللا    - معرفة السرية الذاتية للشيخ األلباين     –ب  
   .أثرت يف نبوغه يف علم احلديث

   .ميذه وأثره عليهموتال،  م معرفة شيوخه وتأثره–ج 
ـ  ،   كتاب مطبوع   عن كلّ  ةنبذبتقدمي   املخطوطة واملطبوعة وذلك     همؤلّفات التعرف على    –د   ح مبا يوض

   .وأهم املسائل املطروقة فيه، موضوع الكتاب
 التعرف على أعماله العلمية اليت توالّها وذكر جهوده الدعوية والعلمية اليت أسهمت يف انعكاس               -هـ  

 ومدرسـته   -تعـاىل    رمحـه اهللا     –ومدى تأثري الشيخ األلباين     ،  مي يف هذا العصر   العمل اإلسال 
  .الدعوية يف اتمع املسلم

يف علم احلديث رواية من خالل تصحيحه والتمييز         - رمحه اهللا تعاىل     – بيان جهود الشيخ األلباين      –و  
   .بني صحيحه وضعيفه
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 احلديثية والفقهيـة    – رمحه اهللا تعاىل     –لباين  وقد أوصى الباحث باالهتمام بتحريرات الشيخ األ      
  . بعيداً عن التعصب له أو التحامل عليه

 موضـوعاً   – رمحه اهللا تعاىل     –وتشترك هذه الدراسة مع دراسة الباحث يف اختاذ الشيخ األلباين           
محه  ر –من خالل دراسة جهوده احلديثية وهي تلتقي مع دراسة الباحث يف موضوع الشيخ األلباين               ،  هلا

ثّل أحد مصدري   مي كما يف املنهج الوصفي التحليلي وتستفيد منها يف اجلانب احلديثي الذي             –تعاىل  اهللا  
   .فكر األلباين التربوي إىل جانب الكتاب الكرمي

م هذه الدراسة حول الفكر التربوي عند الشيخ األلباين رمحه اهللا تعاىل نوعاً    تقد أن ويأمل الباحث 
، ز حوله من دراسات تناولت العديد من جوانب شخصيته وجهوده احلديثية والفقهية           من اإلضافة ملا أجن   

دة وغريها من ااالت العلمية املتعد    ،  فضالً عن تلك املتصلة باملعامالت والعبادات واألخالق والفضائل       
ق عليها ومعلّوما تركه من آثار مؤلفة وحمققة، – رمحه اهللا تعاىل –عة يف شخصية الشيخ األلباين      واملتنو ،

 يف سبيل خدمة اإلسالم واملـسلمني    – رمحه اهللا تعاىل     –وتلك اجلهود العظيمة اليت بذهلا الشيخ األلباين        
  .راجياً األجر والثواب من اهللا رب العاملني الذي ال يضيع أجر من أحسن عمالً

  




